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 אינטרנט יש להיכנס לכתובתדרך אתר  על מנת לנהל מערכת סלולארית

es.com-www.pal 

 

 Log Inלהיכנס ל 

 (.ניתן להשתמש מכל דפדפן)להקליד את האימייל ואת סיסמת המשתמש 
 (עם החברה שהתקינה את המערכתלמי שאין משתמש באינטרנט ומעוניין לרכוש מנוי יש ליצור קשר )

 

בצד שמאל  Search ה הרצויה ניתן לבצע חיפוש במסךהסלולארית כנס אל מסך התפעול של המערכת על מנת להי

 (.חלק מהמספר או כולו) של המערכת או את המספר הסריאלי שלה SIMניתן להקליד את מספר ה למעלה 

 

 All My Devicesבלשונית 

 .הנך רואה את כל המכשירים אשר בבעלותך

 
במידה והתקנת את המערכת הסלולארית ) SG302GA3000יש ללחוץ על המספר הסריאלי של המערכת לדוגמא 

את   es.com-info@pal אחר מזה המצוין במספר הסריאלי של המערכת יש לשלוח במייל ל SIMעם מספר 

 .(בהקדם האפשרי סודרל י"המעודכן והנ  SIMהמספר+ המספר הסריאלי של המערכת 

 

 (SG302GA3000לדוגמא )מסך ניהול המערכת 

 

 ,הוספת מספר) ל"הנ אשר ביצעת למערכת תפעולונך רואה את כל היסטוריית הה Commandsבמסך הראשי 

 (וכוריסט , שינוי סיסמא, שינוי זמן פתיחת הממסר, טיתשינוי כמות הוספת מורשים אוטומ ,מחיקת מספר

 :ביצוע שלההסטטוס ומה ( תאריך ושעה) מתי נשלחה שלך דרך היוזר נשלחה ניתן לראות כל פקודה אשר

 

 .(לפני תחילת העבודה יש לוודא כי המערכת פעילה) עדיין מעביר את הפקודה למערכת 

 .(לא מעודכנת כראוי סיסמא/תקיניםסריאלי /SIMהמספר /יש לה קליטה/יש לוודא כי המערכת דלוקה)הפקודה לא עברה  

 .הפקודה שוגרה והתקבלה במערכת בהצלחה 

 

 :דרכים 3ב מתבצעת למערכת יםמספרההוספת 

 

 .הוספת מספרים ידנית*   .           הוספת מספרים אוטומטית*           .י קובץ אקסל"הוספת מספר ע*    
 מספרים 11עד  1ניתן להוסיף מ )        כל מספר אשר יחייג למערכת ירשם כמורשה )     יש להוריד את הקובץ דוגמא אשר קיים באתר)   

 (בפעם אחת                         ניתן  ,מורשיםהמאגר אוטומטית אל  ויוכנס  (.           לערוך אותו ולטעון אותו חזרה לאתר         

 (מספרים שהמערכת תלמד 10111עד  1מר להגדי                                                                      
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 :מחיקת משתמשים מהמערכת

 

 .מחיקת מורשים ידנית*                                     .מחיקת כל המורשים מהמערכת*                  
     (מורשים בפעם אחת 11עד  1ניתן למחוק מ)                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 .ביצוע ריסט מרחוק למערכת לפי דרישה*

 .שינוי זמן תפיסת ממסר המערכת*                                                                

 .שינוי סיסמת המערכת*              בחלון שללהגדיר יש  9999עד  1בשניות מ)                                                               
                                                                 Relay 1 באתר יש לוודא כי הסיסמא הישנה המעודכנת)           .(את הכמות השניות הרצויה                                                                                                                                    

 (.לא תתעדכן א החדשהמסהינה נכונה אחרת הסי                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 :קריאת נתונים מהמערכת
 המותקן במערכת טעון בכסף SIMיש לוודא כי ה )

 (SIMמה' אג 01ל  2כל פעולת קריאת מהמערכת לוקחת בין 

 

 .סטוריית המחייגים למערכתקריאת הי*                       .קריאת כל המספרים אשר קיימים במערכת*
                     המערכת תשלח את רשימת שניות 101ל 01פעולה אשר לוקחת בין )                             (.   שניות 101ל 01פעולה אשר לוקחת בין )           

 פתח=מחייגים האחרונים בין אם מורשה פתיחה 1111ה                                                                                                             

                                                 (הנדח=בין אם לא מורשה פתיחה                                                                                                                            
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